Paprastas kaimo vietovių kvietimas
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8
Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos
projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros
strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemonę:
Pagal priemonę remiamos veiklos:
- amatų centrų, amatininkų veiklos plėtra;
- amatų išsaugojimas ir puoselėjimas bendruomenėse;
- tradicijų tęstinumo užtikrinimas šiuolaikinėmis priemonėmis,
„kūrybinių industrijų“ plėtra;
- meno mėgėjų kolektyvų stiprinimas, jei šių kolektyvų veikla
yra susijusi su Ignalinos krašto tradicijų puoselėjimu;
- tradicinių krašto renginių organizavimas.
Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos
rajone ir vykdantys veiklą Ignalinos VVG teritorijoje:
1. Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti
VPS
priemonė
„Kultūros
juridiniai asmenys;
savitumo išsaugojimas, tradicijų 2. Viešieji juridiniai asmenys (asociacijos, viešosios įstaigos,
tęstinumas“,
kodas
Nr. labdaros ir paramos fondai).
LEADER-19.2-SAVA-4 (toliau Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 43 772,32 Eur;
– Priemonė)
didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui
įgyvendinti 9 784,86 Eur.
- iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei
paramos prašoma veiklos vietos projektui (vietos veiklos
projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas
pats savaime nėra materialusis turtas);
- iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei
vietos projekte numatytos investicijos į įrangą ir kitą materialųjį
turtą.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 43 772,32Eur, iš jų: 43 772,32 Eur EŽŪFKP ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, 0,00 Eur EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje www.irvvg.lt,
taip pat VPS vykdytojo būstinėje adresu Ateities g. 23, Ignalina.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 4 d. 8 val. iki 2018 m. liepos 4 d.
17 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai. Teikiant asmeniškai, vietos projekto paraišką
tiesiogiai teikia pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo IRVVG buveinės adresu Ateities g. 23,
Ignalina. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nepriimamos. Visi
paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir
antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos
dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir
antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį vietos
projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas
Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).
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Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikia Vietos
plėtros strategijos administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė, Vietos plėtros strategijos
finansininkė Giedrė Žilėnienė, Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis IRVVG
buveinėje adresu: Ateities g. 23, Ignalina, telefonu 8 620 81580 darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki
17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.).

